
    מקום יש לקב"ה ומסתרים שמומקום יש לקב"ה ומסתרים שמומקום יש לקב"ה ומסתרים שמומקום יש לקב"ה ומסתרים שמו
    כבשי דרחמנאכבשי דרחמנאכבשי דרחמנאכבשי דרחמנא

לימדו אותנו להסתכל על בריאת העולם לא כעל בריאת מילים חז"ל  חז"ל  חז"ל  חז"ל  

אלא כעל בריאת אותיות . וכך הם אמרו בתורת הרמז "בראשית ברא 

"! כלומר המשך הפסוק הראשון הוא "את השמים ואת אות  אלוקים  

 הארץ". "את" השמים כלומר האותיות שבין אל"ף ותי"ו !

מסופר בקשר לזה שהקב"ה הזמין את האותיות כולן להתייצב במדרש במדרש במדרש במדרש 

לפניו בכדי שיוכל לבחור את האות המתאימה מכולן לבריאת העולם . 

הן נכנסו לפניו בסדר שנקרא "אחור" כלומר קודם האות תי"ו שהיא 

) והשנייה שנכנסה 400האות בעלת המשקל הגבוה ביותר בגימטריא (  

) וכך הלאה . הקב"ה 300לפי אותו סדר הייתה האות שי"ן שמשקלה  ( 

העדיף לא לבחור בהן מסיבות השמורות עמו עד שנכנסה האות ב' 

ודווקא בה  בחר הקב"ה לברוא את העולם והיא אכן מתנוססת בראש 

 רא אלוקים .בראשית בהתורה בפסוק הראשון 

את האות אל"ף שמר הקב"ה בשביל לפתוח בה את עשרת דווקא  דווקא  דווקא  דווקא  

 נכי ה' אלוקיך "! אהדברות שמתחילות ב"

נוכל להבין שמה שהיה חשוב למין ההתחלה היה נושא הבחירה אם  אם  אם  אם  

החופשית של בני האדם, הרי שהאות תי"ו סימנה עולם שבו על האדם 

אפשרויות שזאת משימה קשה  400לבחור את מה שהוא חפץ בו מתוך 

ביותר והייתה חביבה על הקב"ה מצד אחד ברצותו לברוא את העולם 

במידת הדין . אבל במחשבה שנייה הקב"ה העדיף לברוא את העולם 

בשיתוף מידת הרחמים שלפי מידה זאת די לו לאדם המאמץ לבחור 

 אחד מתוך שניים  שזאת  משימה הרבה יותר קלה !

האות אל"ף שהיא מצב בו אין בחירה כי קיימת רק אפשרות דווקא  דווקא  דווקא  דווקא  

אחת נבחרה למתן תורה , כי משמעות מתן התורה הייתה להוציא את 

האדם מעולם הבחירה כי הוא כבר בחר לו את האמת שהיא התורה 

ואפשרות הבחירה גם לאחר הבחירה היא אפשרות שגורמת כאבי לב 

ולבטי מחשבה מיותרים . ( לדוגמא . אחרי שאדם בחר את בת זוגו 

והחליט לחיות עמה עד מאה ועשרים שנה הנה האפשרות להרוג אותה 

 או אפילו רק לגרש אותה היא מביכה וגם מבישה ! )

שנבחרה האות הראשונה ישמשו שאר האותיות להרכבת המילים אחרי אחרי אחרי אחרי 

שמהן תתקבלנה השמות של הנבראים כולם . לדוגמא : אב הוא חיבור 

של אל"ף ובי"ת ! אם היא חיבור של אל"ף ומ"ם .אח הוא חיבור של אלף 

עם חי"ת . בן הוא חיבור של בי"ת עם נו"ן סופית בעוד שבת היא חיבור 

 של בי"ת עם תי"ו . 

החמור לא הגיע לעולם "סתם ככה" אלא נוצר מחיבור של שלושה גם  גם  גם  גם  

אותיות שהן חי"ת מ"ם ורי"ש ! ואילו "משפחה" שהיא הרכבה יותר 

 מסובכת היא חיבור של מ"ם שי"ן פ"א חי"ת וה"א !

שלכל אות יש משמעות שונה והחיבור של אות זאת ולא אות כמובן  כמובן  כמובן  כמובן  

אחרת היא קריטית וגורלית ! גם סדר האותיות בתוך המילה הוא 

משמעותי עד מאד ולמשל "החופש" בתוספת האות מ"ם כשהיא 

 מתהפכת היא נהיית משפחה ! ( לא נורא אם לא מבינים ! )

שחשוב לנו ברגע זה היא הידיעה החשובה שלא המילים קדמו מה  מה  מה  מה  

 .  האותיות קדמו למיליםלאותיות אלא ממש להיפך . 

של אדם הראשון לקרוא שם לכל הנבראים הייתה במה שהוא היכולת  היכולת  היכולת  היכולת  

ידע את חכמת האותיות וכשראה לפניו חמור למשל הוא ראה בו את 

האותיות חי"ת מ"ם ורי"ש וכך הוא קרא לו באמת , בעוד שהסוס היה 

 הרכבה של סמ"ך וא"ו סמ"ך וכך הוא נקרא באמת סוס !

הללו הם חיבורים חזקים וביכולתם להתקיים כך אלפי שנים החיבורים החיבורים החיבורים החיבורים 

ואף אולי יותר מכך . אין סיבה שהם ישתנו אי פעם ! חמור לעולם יהיה 

 חמור ואין סיבה להחלפת שמו!

מכיוון שהקב"ה לא ברא עולם שיתקיים כך בלי סוף , והוא כן קבע אבל אבל אבל אבל 

תכלית לעולם ויצר את קו הסיום שלו שזה רגע הגאולה והכנסת תכנית 

המשיח למסלול שנראה מקביל למסלול העולם , אבל הוא יהיה באמת 

מסלול שונה לגמרי והימים שלו יקראו "ימים אשר תאמר אין לי בהם 

חפץ" כלומר ביטול הבחירה והרצון, לצורך זה אי אפשר היה להשתמש 

באותיות הקיימות ובחיבורים שהן הנפיקו , היה צורך באותיות אחרות 

המובילות את המטרה החדשה הנקראת "לעתיד לבוא" ו"אחרית 

 הימים"!

זה הכין הקב"ה עוד חמש אותיות שמצד אחד הן כבר קיימות לצורך  לצורך  לצורך  לצורך  

באל"ף בי"ת הישן והוותיק והמוכר לכולנו אבל הן שונות בצורה 

 המיוחדת שלהן ובמיקום שלהן בתוך המילה . 

אלו זכו לשם מנצפ"ך והן מורכבות מהאותיות מ"ם נו"ן צד"י אותיות  אותיות  אותיות  אותיות  

פ"א וכ"ף ויש להן גם צורה מיוחדת הנקראת סופית וכך התקבלו אצלנו 

האותיות החדשות מ"ם סופית ונו"ן סופית וצד"י סופית ופ"א סופית 

 וכ"ף סופית. 

אלו נבראו בשביל להוביל את העולם לקו המטרה הסופי שלו אותיות  אותיות  אותיות  אותיות  

דהיינו קו הגאולה . יש חמישה בני אדם שהם יובילו את המסלול הזה 

 והם אברהם אבינו יצחק אבינו ויעקב אבינו יוסף הצדיק ומלך המשיח !

נשתלו בפסוקים הקשורים באישים אלו ולפי הסדר הבא : האותיות  האותיות  האותיות  האותיות  

" ! המ"ם אצל יצחק ך ל   ך הכ"ף נשתלה אצל אברהם אבינו במילים "ל 

נו מאד" שאותן אמר אבימלך ממ נו כי עצמת  מ ע מ אבינו במילים "לך  

מלך פלישתים ליצחק אבינו כאשר הוא גירש אותו מארצו , את הנו"ן 

התורה שתלה אצל יעקב אבינו כשהוא התפלל לה' שיציל אותו מסכנת 

א מיד אחי מיד נ י  נ עשו אחיו המתנכל להרגו ושם הוא אומר "הציל 

עשו" , את הפ"א שתלה התורה אצל יוסף הצדיק בפסוק " הנה אנכי מת 

קוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת" ואת הצד"י פקוד יפואלוקים 

שתלה התורה בפסוק המדבר על מלך המשיח ושם כתוב "והקימותי 

 דיק" ( ירמיה כ"ג ה' )צמח צלדוד 

הם האישים המובילים את העולם במסלול של פרידה מהעולם אלו  אלו  אלו  אלו  

הלא יהודי (אברהם יצחק ויעקב ויוסף " והכנת העולם של אחרית 

 הימים שזה הוא התפקיד של מלך המשיח במהרה יבא !

שיש פסוק אחד בתנ"ך המכיל בתוך עצמו את כל אותיות האל"ף מעניין מעניין מעניין מעניין 

בי"ת יחד עם אותיות המנצפ"ך. זה פסוק בנביא צפניה פרק ג' פסוק ח' , 

שם כתוב :"לכן חכו לי נאם ה' ליום קומי לעד כי משפטי לאסוף גויים 

לקבצי  ממלכות לשפוך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל 

 כל הארץ"!

לנו פסוק המוקדש לנושא אחרית הימים וכולל בתוכו את עשרים הנה  הנה  הנה  הנה  

 ושבע אותיות האל"ף בי"ת כולל אותיות המנצפ"ך .

זה הוא מה שקראו אותו חז"ל "כבשי דרחמנא" שזה מה שנאמר אולי  אולי  אולי  אולי  

למלך חזקיה שלא רצה להתחתן כי ידע שממנו יצא המלך מנשה שהיה 

מלך רע בתחילתו והקב"ה כמו גער בו באמירה זאת "בהדי כבשי 

דרחמנא למה לך" ? למה לך להכניס את ראשך בדברים שהם כבשונו 

 של עולם ?!

שלמדנו זה עתה הם הקדמה לנושא מאד חשוב הקשור הדברים  הדברים  הדברים  הדברים  

 בפרשת השבוע היא פרשת וישב .

    ב.ב.ב.ב.
גילו לנו שאצל הקב"ה יש מקום אחד הנקרא "מסתרים" ושם חז"ל  חז"ל  חז"ל  חז"ל  

הקב"ה בוכה ! ( חגיגה דף ה': ) אם הקב"ה בוכה אנחנו מבינים שיש לו 

סיבות נכונות לכך . המצב של העולם איננו מזהיר ויש על מה לבכות . 

אבל למה הוא מסתתר ? את זה אנחנו מבינים כי הוא לא רוצה לקלקל 

לנו מצב רוח טוב . אנחנו הרי רואים בכל דבר המתרחש בעולם כדבר 

! אם הקב"ה שמח זה בגללנו וגם   אנחנו מרכז העולם הקשור בנו !  

 כשהוא עצוב זה קשור בנו ! 

זה לא חייב להיות מדויק . יש לו לקב"ה סיבות נוספות שבגללן הוא אבל אבל אבל אבל 

"יושב בסתר עליון" . באמת הבריאה כולה היא סוד שאנחנו לא יכולים 

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 
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לרדת לסופו ומה שאנחנו כן מבינים הוא חסד מיוחד הגורם לזה 

 שהתורה היא אמת אלא שגם אנחנו יכולים  יודעים שאנחנו לא רק  

אותה ובכל זאת הקב"ה הוא יושב בסתר !  עולם הבא הוא עבורנו  להבין

סוד ומהותה של נשמה שהקב"ה נפח באפינו הוא סוד ,וכנראה גם ארץ 

 ישראל היא סוד !

זה לא קשור במה שאנחנו דלי הבנה ! למרות שזה נכון . יש לו אבל  אבל  אבל  אבל  

לקב"ה יצורים שהוא ברא אותם אבל הוא לא רוצה שהם ידעו את הכול 

או גם שהם יבינו את הכול ! כי הנה אנחנו רואים את השטן שהוא ידו 

 של הקב"ה והוא יודע הרבה דברים אבל גם הוא לא את הכול הוא יודע !

לפחות שני דברים שנעשו בעולם הוסתרו ממנו ולא הובאו לידיעתו. 

ולא דברים של מה בכך, אלא דווקא דברים חשובים ביותר שהתרחשו 

בעולם ולא הובאו לידיעתו. אני מתכוון כרגע לשני דברים . האחד היה 

מתן תורה שהיה אירוע מרכזי בבריאה ושבאמת היה ההשלמה של 

 –"בריאת העולם . "לולי בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי 

ובכל זאת בשעת מתן תורה השטן לא רק שהוא לא היה  –אומר הקב"ה 

 נוכח אלא הוא בכלל לא ידע מהאירוע !

הוא היה שואלים חז"ל והם מסבירים שבקב"ה טרדו לשטן ואיפה  ואיפה  ואיפה  ואיפה  

בשליחות כל שהיא אולי לקזחסטן ולכן הוא לא היה בשעת מתן תורה 

במקום . פלאי פלאים . בשעת מתן תורה כל הבריאה עמדה בשקט . 

שור לא געה וחמור לא נער , ציפור לא צייצה וכלב לא נבח , כלומר 

כולם היו ערים וקשובים והשטן לא ידע !  הקב"ה לא רצה אותו שם כי 

הוא ידע שאם הוא יהיה שם הוא יגיש תביעה בבג"ץ על עיכוב הליכים 

מסיבות הקשורות בחטא העגל שיתרחש ארבעים יום אחרי מתן 

 תורה  !

השבוע אנחנו מתוודעים לעוד אירוע  כלל עולמי שהתרחש ובפרשת  ובפרשת  ובפרשת  ובפרשת  

תחת אפו הסקרן של השטן והוא לא ידע . אני מתכוון לפרשת יהודה 

ותמר שזאת פרשה שיש לה השלכות מרחיקות לכת עד להבאתו 

לעולם של פרץ בן יהודה שהוא מאבות אבותיו של דוד המלך שהוא 

 האבא של הגאולה העתידית !

הנה השטן היודע כל ידע בלי ספק שמיהודה בן יעקב עלולות לבוא כי  כי  כי  כי  

סכנות שיאיימו על עצם קיומו ולכן במשך השנים שיהודה התהלך 

בעולם שמר השטן את צעדיו ושם משמרות שיעקבו אחרי יהודה . בכל 

עת שיהודה נעמד להתפלל ואפילו בתפילת מנחה של יום חול השטן או 

שלוחיו היו שם והשתדלו להפריע ליהודה בכוונותיו . השטן יודע 

 להפריע כשהוא רוצה את זה ! 

כאשר השטן ראה את יהודה מתקרב לתמר בידיעה שהיא זונה אבל  אבל  אבל  אבל  

ובכל זאת הוא לא בורח ממנה חייך השטן ושלח את כל השומרים 

שהיא מופקדים על שמירת יהודה לחופש של לילה אחד ."ה ל י ל ה  ל 

 א  י ק ר ה  כ ל ו ם"  הודיע השטן במכשיר הקשר שלו לכל פקודיו !  

 זה נולד פרץ אבי שושלת בית דוד ככתוב בסוף מגילת רות !ומאירוע  ומאירוע  ומאירוע  ומאירוע  

מספרים לנו חז"ל במדרש רבה ."אמר רבי יוחנן . בקש יהודה לעבור 

וזימן לו הקב"ה מלאך שהוא ממונה על התאווה ואמר לו המלאך : 

היכן אתה הולך ? מהיכן מלכים עומדים ? מהיכן גדולים   –יהודה  

 עומדים ? מיד ויט אליה אל הדרך בעל כורחו ושלא בטובתו . "

שאפשר לנו להבין בסיפור זה הוא שלקב"ה הדואג על העתידות מה  מה  מה  מה  

והחושב על הבאת העולם לסוף הדרך בצורה של הגאולה השלימה 

להסתיר את כל התכנית מעינו   –אם מותר לומר כך    –הייתה בעיה  

הפקוחה והחשדנית של השטן . א ם  ה ו א  י ד ע  ע ל  ה ת כ נ י ת  ה י א  

ל א  ת צ א  א ל  ה פ ו ע ל ! הוא היה מוצא חסרונות ביהודה ומונע את 

המעשה שבאמת הוא מוזר ! אף אחד  בעולם לא ידע מה הולך פה ! לא 

תמר ולא יהודה ! גם לא השטן ! רק הקב"ה המגיד מראשית אחרית זה 

שהוא יושב בסתר עליון ידע והכין את מסלול הגאולה העתידית ודחף 

ל -את יהודה למעשה שהיה כאילו בעל כורחו של יהודה ! "אכן אתה ק 

 מסתתר " !

ראינו את המנצפ"ך המתערב במסלול ההתרחשויות של העולם כאן  כאן  כאן  כאן  

והשותל את מתן תורה במקום נידח במרחבי מדבר סיני והשטן לא יהיה 

 שם ! ואת זה שהוא "מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה".

 
שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל 

 ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר 

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 
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Chanukah in Har Shmuel 
by Yocheved Miriam Zemel 

 

My husband, Mort (Moshe Baruch), and I are excited to be 

spending our first Chanukah in Har Shmuel.  Even though 

the expression,Marbim B’Smicha, applies to Purim, there is 

much Simcha associated with Chanukah.  For example, we 

recite the whole Hallel, we celebrate the rededication of the 

Bet Hamikdash,  we revel in the light of the Menorah, and 

the miracles that it represents. 

As winter enters Har Shmuel, the lights of the Chanu-

kah  candles will brighten our longer, colder  nights.  The 

Simcha of Chanukah differs from the Simcha of Purim that 

comes as the days grow longer and the weather 

warms.  The joy of Chanukah is the joy of the crackling fire 

of the candles brightening our souls despite the trying con-

ditions outside. 

The concept of light within darkness pervades the Chanu-

kah experience.  The light of Torah brightens our lives even 

within the darkness of Galut.  While we are in Eretz HaKo-

desh, we still don’t have our Holy Temple or the ability to 

do the MItzvot associated with its worship.  Our darkness is 

evident as we suffer the spiritual and physical stones and 

munition aimed at us by our enemies, even in our times. In 

addition, we are  affected by the fate of 

our brothers and sisters throughout the 

darkness of the world, where they suffer 

spiritually and physically. 

Here in Har Shmuel in  lighting the physical candles of 

Chanukah, we also light the candles of Mitzvot and Torah. 

In Mishlei 6:23 we see the two aspects of the light of Cha-

nukah, “כי נר מצוה ותורה אור” The goals of Har Shmuel of 

creating a community of Chesed and Torah is very much in 

sync with the goals of Chanukah. The candles represent 

the Mitzvot, Gemilat Chasadim. The Torah is symbolized by 

the light that pervades. While we mourn the passings of the 

victims of terror, and we contemplate the losses to our peo-

ple from assimilation or indifference, we are reminded of 

the Miracle of the Few from the Many, of the Torah true 

from the assimilationists, and of the little Maccabean army 

from their Greek captors. 

May we in Har Shmuel continue to kindle the candles of 

Chesed and  light the light of Torah, and may our Meno-

rahs brighten the cold winter nights.  
Yocheved Miriam Zemel, the Owner-Broker of Zemel Realty Jerusa-
lem, wears two hats, as a real estate professional and as  a writer 
living in Israel. She writes frequently on major issues confronting the 
Jewish World.  E-mail or call her at 052-750-4624, US number 561-
922-0300 or by e-mail at yocheved@zemel.org     

The “HAR” In English 
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 חזו בני חביבי

    שמחה גדולה שמחה של תורה בסעודה על ידי הרב ישראל סודרי היו (לרגל יט כסלו)שמחה גדולה שמחה של תורה בסעודה על ידי הרב ישראל סודרי היו (לרגל יט כסלו)שמחה גדולה שמחה של תורה בסעודה על ידי הרב ישראל סודרי היו (לרגל יט כסלו)שמחה גדולה שמחה של תורה בסעודה על ידי הרב ישראל סודרי היו (לרגל יט כסלו)
    בעזרת ארגונו של הר יצחק דבורקס היובעזרת ארגונו של הר יצחק דבורקס היובעזרת ארגונו של הר יצחק דבורקס היובעזרת ארגונו של הר יצחק דבורקס היו

    והעיקר, תושבי הר שמואל היקרים והחביבים!והעיקר, תושבי הר שמואל היקרים והחביבים!והעיקר, תושבי הר שמואל היקרים והחביבים!והעיקר, תושבי הר שמואל היקרים והחביבים!



 

 לוח זמנים
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 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 12:30 מנחה:

 5:14 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:00 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 4:15 מנחה ערב שבת:

 5:05 מעריב:

 5:40 שחרית נץ:

 8:25שוכן עד:   8:00 ‘:שחרית מנין ב

 12:00 מנחה גדולה:

  3:45 מנחה:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  5:21 מעריב:

 4:15 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים - 8:00בשעה  שיעור דף יומי ליל שבת:

 5:40 שחרית נץ:

 8:00 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:45 תהלים בנות:

 12:15 מנחה גדולה:

 3:45 מנחה:

 5:04 ערבית מנין ראשון:

 5:24 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 הרב מרדכי ויטנשטיין - 6:30 אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 7:30 שיעור באור החיים:

 הרב דוד שרעבי - 3:15 שיעור הלכה:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:45 שחרית נץ:

 הרב איתמר שעיה -אחרי הנץ  שיעור דף יומי:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 4:20וגם בשעה  12:30 מנחה:

 בין מנחה לערבית שיעור הלכות:

 דקות אחרי שקיעה 18 ערבית מנין ראשון:

 8:15 כולל ערב:

 הרב יצחק אלקיים - 8:15 שיעור דף יומי:

 9:15 ערבית מנין שני:

 הרב לוי יצחק חגבי - 9:30 שיעור בהלכה:

 הרב דוד שרעבי - 8:15 שיעור במשנה:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 4:20  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 4:55 מעריב:

 הרב מרדכי ויטנשטין - 8:30 שיעור לדוברי אנגלית:

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 19משפחת ליפשיץ רחוב לשם 

 15:00בשעה 
 כל הנשים מוזמנות!

 שיעורים לנשים

 20אבני החושן  -אצל ר מאיר פרץ 

 3רחוב שהם -זמנים חול 

 נץ שחרית: 

 אחרי התפילה הרב מכלוף עידן שיעור:

 תפילת חנה

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 8:00הודו  שחרית: 

 הרב מכלוף עידן 2:30 שיעור:

 3:45 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 5 ערבית: 

 בני ישראל -אשכנז  אהל לוי -ספרדי 

 זמנים חול

 הודו 8:00 שחרית: 

מנחה 
 וערבית: 

דקות לפני שקיעה, ערבית   20
 בסמוך

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

קבלת   -דקות לפני שקיעה    20
 ערבית -דרשה  -שבת 

 8:00קרבנות  שחרית: 

 12:30 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 15 ערבית: 

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שערי חיים

 שמואל ברמה

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

 9:30 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 5:14 מעריב: 

 5:40 שחרית נץ: 

 הרב סטפנסקי - 8:30 שיעור דף יומי ליל שבת: 

 אחרי מעריב הרב סטפנסקי דף יומי מוצאי שבת:

 קהל חסידים -חסידי 
 קהל חסידים -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 הרב סטפנסקי 21:00 שיעור דף יומי: 

 22:00 מעריב: 

    

    חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!
אוכל מוכן ביתי , עוגות אוכל מוכן ביתי , עוגות אוכל מוכן ביתי , עוגות אוכל מוכן ביתי , עוגות 

    לשבת ולכל אירועלשבת ולכל אירועלשבת ולכל אירועלשבת ולכל אירוע
    בכשרות מהודרתבכשרות מהודרתבכשרות מהודרתבכשרות מהודרת

    5410655541065554106555410655----054054054054טל:טל:טל:טל:
    5872126587212658721265872126----02020202טל: טל: טל: טל: 

    נחמה דינה פיטוסינחמה דינה פיטוסינחמה דינה פיטוסינחמה דינה פיטוסי
    לשרותכםלשרותכםלשרותכםלשרותכם    

 harshmuel.com -חינם, וגם באתר  -המודעות הנם שירות לציבור  harshmuel.com -חינם, וגם באתר  -המודעות הנם שירות לציבור 

 הר שמואל -גמילות חסד ושירותי דת 
 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

ח סירים גדולים תעשייתיים לשמחות, קופסאות איכסון אוכל גדול, “גמ

 אנלצייה, מכשיר אדים, לול לתינוק,תפילין, פלאטות שבת:

 050-4155678הרב טיראן כהן טל: 

 054-6699870או 

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (מכשיר אנילציה חדש תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

    

    ן ועוד... של הר שמואל!!ן ועוד... של הר שמואל!!ן ועוד... של הר שמואל!!ן ועוד... של הר שמואל!!““““לוח נדללוח נדללוח נדללוח נדל
    בתים, מגרשים, עסקים...בתים, מגרשים, עסקים...בתים, מגרשים, עסקים...בתים, מגרשים, עסקים...

    HARSHMUEL.COMבאתר: באתר: באתר: באתר: 
    הפרסום חינם!הפרסום חינם!הפרסום חינם!הפרסום חינם!

REAL ESTATE DEALS 

 ‘‘‘‘בקרוב לוח מודפס, טלפונים, עסקים וכובקרוב לוח מודפס, טלפונים, עסקים וכובקרוב לוח מודפס, טלפונים, עסקים וכובקרוב לוח מודפס, טלפונים, עסקים וכו

    

    חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!
    

    השכרת שמלות ערבהשכרת שמלות ערבהשכרת שמלות ערבהשכרת שמלות ערב
    

    מיה בן שלמהמיה בן שלמהמיה בן שלמהמיה בן שלמה
052052052052----7113413711341371134137113413    


